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Podstawowe akty prawne

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie
partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami
wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;1.

pracy socjalnej;2.

prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;3.

analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;4.

realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;5.

rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.6.

Do zadań wojewody w zakresie pomocy społecznej należy:

ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanychprzez jednostki samorządu1.
terytorialnego;

stwierdzenie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania standardóww jednostkach organizacyjnych2.
pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji;

wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzeniedomów pomocy społecznej oraz3.
wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie
przepisów o działalności gospodarczej;

prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom4.
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie
przepisów o działalności gospodarczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych;

koordynowanie działań w zakresie integracji osób posiadających status uchodźcy, w szczególności w zakresie5.
wskazania miejsca zamieszkania uchodźcy;

wyznaczanie, w uzgodnieniu ze starostami powiatów prowadzących ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodka6.
prowadzącego bank danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka;

realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym zadań wynikających z7.
programów rządowych;

nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności8.
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw



zabezpieczenia społecznego określił standardy, w tym standardy opieki i wychowania, a także nad zgodnością
zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami;

kontrola jakości usług, o których mowa w pkt 8, wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z9.
organami administracji rządowej i samorządowej;

kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w10.
podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów
usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób;

ocena stanu i efektywności pomocy społecznej, z uwzględnieniem bilansu potrzeb sporządzonego przez samorząd11.
województwa;

sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia12.
społecznego, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

realizacja zadań określanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie utrzymania13.
i rozwoju systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w województwie oraz
współfinansowanie i sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem.
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